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نحن ، وزراء الصحة العرب ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الملتقى التاسع عشر التحاد المستشفیات العربیة - 
الملتقى السنوي لتطویر الرعایة الصحیة العربیة - أھداف عمان، الذي عقد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في 

مسقط - سلطنة عمان بتاریخ 29 - 30 أبریل 2018م.
     نود أن نعبر عن بالغ شكرنا وعظیم امتناننا لجاللة السلطان قابوس بن سعید المعظم ، سلطان عمان وحكومتھ الرشیدة 
ممثلة بوزارة الصحة في سلطنة عمان وعلى رأسھا معالي الدكتور أحمد السعیدي وزیر الصحة ، والشكر موصول 
التحاد المستشفیات العربیة ومنسوبي مجلس اإلدارة على جھودھم المتمیزة التي ساھمت في إخراج ھذا الملتقى بھذه 

الصورة المشرقة والتي تمّخض عنھا تحقیق ھذا اإلعالن العربي لسالمة المریض.
     واستناداً إلى الحاجة العالمیة لتحسین جودة الرعایة الصحیة وتأمین سالمة المریض والتي تمت مناقشتھا أوالً خالل 
الرعایة: سالمة  حول "جودة   WHA55.18 القرار  على  وعطفاً   ، جنیف  في   2002 عام  العالمیة  الصحة  جمعیة 
المریض" في جمعیة الصحة العالمیة الخامسة والخمسین التي حثت الدول األعضاء على "إیالء أقرب اھتمام ممكن 
انتباه صانعي  إلى  المسألة  أھمیة  التي أوصلت  الدولیة  المبادرات  العدید من  ، كانت ھناك  المریض"  لمشكلة سالمة 
السیاسات في العدید من البلدان بما في ذلك تطویر األسس والمعاییر العالمیة، والترویج للسیاسات المستندة إلى األدلة 

المبنیة على البراھین، وتعزیز اآللیات لالعتراف بالتمیز في سالمة المریض على الصعید الدولي.
     وتقدیراً لجھود الدول العربیة الرامیة إلى تعزیز جودة الرعایة الصحیة وسالمة المریض كأولویة صحیة عالمیة ، 
وتحسین ثقافة سالمة المریض في المنطقة العربیة ، فإن الھدف من ھذا اإلعالن ھو تطویر سیاسة سالمة المریض وتنفیذ 

برنامج لسالمتھ. 
     بناًء على أساس تعزیز مبدأ سالمة المریض والذي ھو مبدأ أساسي للرعایة الصحیة الجیدة، فإن كل خطوة في عملیة 

تقدیم الرعایة تحتوي على درجة معینة من عدم األمان المتالزم. 
     وفي ھذا اإلطار، قام عدد من الدول بنشر دراسات تظھر أن نسبة كبیرة من المرضى یتعرضون لألذى أثناء الرعایة 
الصحیة ، وتكون مؤدیة إما إلى إصابات دائمة أو زیادة مدة اإلقامة في مرافق الرعایة الصحیة أو حتى للوفاة ، باإلضافة 

إلى التكلفة البشریة من خالل المعاناة، وفقدان األرواح  والتكالیف اإلقتصادیة المحتملة للرعایة غیر اآلمنة.
     تعد حمایة المریض من األذى غیر الضروري أو األذى المحتمل المرتبط بالرعایة الصحیة قضیة تثیر قلقاً متزایداً 

ألنظمة الرعایة الصحیة العالمیة.
     وفي السنوات األخیرة انخفض اإلنفاق على میزانیات الرعایة الصحیة في البلدان العربیة ، وباتت سالمة المریض 
ضرورة لضمان اإلستدامة مع مواجھة انخفاض النمو االقتصادي . لذا وجب التأكید على أن تطویر السیاسات الواضحة 
والقدرة على القیادة التنظیمیة وتوفر البیانات الالزمة لدفع تحسینات السالمة ومھارة مھنیي الرعایة الصحیة والمشاركة 

الفعالة للمرضى في رعایتھم ، كلھا ضروریة لضمان إستدامة وتحسین السالمة في الرعایة الصحیة.
     إن سالمة المریض تساعد األطباء والممرضین وجمیع المھنیین اآلخرین في مجال الرعایة الصحیة على ممارسة 
أفضل لمھنة الطب وبالتالي تصبح أكثر أمانًا؛ لذلك فإن ھذه السالمة لیست جیدة فقط  للمرضى، وإنما جیدة للجمیع في 

مجال الرعایة الصحیة.
     وتقدیراً واعترافاً بالشبكة العالمیة لسالمة المریض، والتي ھي عبارة عن منصة على الشبكــة العنكبوتیة (اإلنترنت) 
للفاعلــین الرئیسیین من أجــل مشاركـــة ومناقشة األفكار والنھج واألدوات وأفضل الممارسات من جمیع أنحاء العالم 
للموارد بما في ذلك إستراتیجیات قابلة للتكیف مع تدخالت  بھدف تحسین سالمة المریض، تتضمن ھذه الشبكة منبعاً 
خفض التكلفة، وأفضل الممارسات والدروس الرئیسیة المستفادة. كما تھدف إلى تحفیز الحوار وتشجیع التعلیم المستمر 
منخفضة  للبلدان  بالنسبة  وخاصة  العالم،  مستوى  على  المریض  سالمة  تحسین  في  للمساھمة  فریدة  فرص  وإیجاد 

ومتوسطة الدخل لتشجیع البحث وتقدیم المساعدة في العدید من المجاالت الرئیسیة.
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الرعایة الصحیة األولیة، والتي تعتبر في صمیم  في االعتبار أن إحدى األولویات الصحیة ھي أھمیة خدمات  وأخذاً 
الرعایة الصحیة والمرتكز األساسي ألنظمة الرعایة الصحیة عالمیاً، ألنھا توفر نقطة دخول إلى النظام الصحي وتؤثر 
بشكل مباشر على رفاھیة الناس. لذلك، قد تزید الرعایة الصحیة األولیة غیر اآلمنة أو غیر الفعالة من معدالت االعتالل 
المتخصصة.  والموارد  المستشفیات  لموارد  الضروري  غیر  االستخدام  إلى  تؤدي  وقد  تجنبھا،  یمكن  التي  والوفیات 
وبالتالي فإن تحسین السالمة في الرعایة الصحیة األولیة أمر ضروري عند السعي إلى تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة 
واستدامة الرعایة الصحیة. وتعتبر الرعایة الصحیة األولیة اآلمنة أساسیة في أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة 

(SDG) السیما تلك المتعلقة بضمان حیاة صحیة وتعزیز الرفاھیة للجمیع في كل األعمار.

وإستناداً للبیانات واإلعالنات والقرارات التالیة:
الجودة  ... ضمان   2000 ، سبتمبر  المتوسط  لشرق  اإلقلیمیة  للجنة   47 الدورة   ،  (EM / RC47 / R.8) القرار  -

والتحسین في النظم الصحیة مع اإلشارة بشكل خاص إلى الرعایة الصحیة األولیة: مسؤولیة مشتركة.
- EM / RC47 / R.9 2000 تعزیز السالمة في استخدام المواد الخطرة.

- تقریر من األمانة (A55 / 13-55) جمعیة الصحة العالمیة ، 23 مارس 2002. جودة الرعایة: سالمة المریض.
- القرار (WHA55.18) ، جمعیة الصحة العالمیة 55 ، 18 مایو 2002. جودة الرعایة: سالمة المریض.

 ،(WHA55.18 القرار) أحیطت الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمیة علماً بالتقریر الخاص بسالمة المریض •
وتھدف االستراتیجیة الخمسیة الجدیدة لمنظمة الصحة العالمیة بشأن سالمة المریض إلى توفیر القیادة في ھذا المجال من 
خالل تسخیر المعرفة والخبرة واالبتكار ، وإشراك أنظمة الرعایة الصحیة والمجتمع المدني وخبراء الصحة في جمیع 

أنحاء العالم لجعل الرعایة الصحیة أكثر أمانًا.
• تشمل األولویات للسنوات الخمس القادمة: تطویر األدوات وأفضل الممارسات للرعایة الصحیة األولیة وتحسین التعلیم 
المجتمع  وتعزیز مشاركة  الصحیة  الخدمات  تعزیز جودة وسالمة  أجل  الصحیین من  للعاملین  الصلة  ذات  والتدریب 

والمریض.
• یجري تنسیق األنشطة في جمیع أنحاء المنظمة في اإلطار األوسع للنظم الصحیة لتعزیز العمل نحو التغطیة الصحیة 
الشاملة. وتشمل األنشطة الرئیسیة العمل على سالمة األدویة واألجھزة الطبیة وسالمة الدم والموارد البشریة الصحیة 

ومبادرة رئیسیة بشأن سالمة الحقن ، والتي سیتم إطالقھا في وقت الحق من عام 2013.
- EM / RC49 / R.10 2002 مقاومة مضادات المیكروبات واالستخدام الرشید للعوامل المضادة للمیكروبات.

سالمة  الرعایة:  جودة   ...  2003 دیسمبر   4  ، التنفیذي  للمجلس   133 الدورة   (37  /  113 (الوثیقة  األمانة  تقریر   -
المریض.

- تقریر األمانة (A57 / 18) ، جمعیة الصحة العالمیة 57 ، 15 أبریل 2004. تنفیذ القرارات (التقاریر المرحلیة).
- القرار رقم (5) المؤتمر 57 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في جنیف ، مایو 2004: اعتماد "سالمة 

المریض " كأحد األولویات الھامة للنظم الصحیة .
-   القرار رقم (3) المؤتمر 58 المنعقد في مسقط - سلطنة عمان ، فبرایر 2005: سالمة المریض على قمة أولویات 

صناع القرار.
-  القرار (EM / RC52 / R.4) الدورة 22 للجنة اإلقلیمیة لشرق المتوسط ، سبتمبر / أیلول 2005 ... االستراتیجیة 

اإلقلیمیة لتعزیز سالمة المریض.
- التحالف العالمي من أجل سالمة المریض ، 29 مارس 2006 ... إعالن لندن.

- تقریر من األمانة (59/22) ، جمعیة الصحة العالمیة 59 ، مایو / أیار 2006 ... سالمة المریض.
- التحالف العالمي من أجل سالمة المریض ، 17 - 19 یولیو 2007 ... إعالن جاكارتا.

- تقریر األمانة (الوثیقة م ت 120/38) ، الدورة 120 للمجلس التنفیذي ، 8 ینایر 2007. النظم الصحیة: نظم إدارة 
ضمان الجودة.
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- EM / RC55 / R.2 2008 االلتزام بالنظم الصحیة القائمة على الرعایة الصحیة األولیة في إقلیم شرق المتوسط.
- EM / RC56 / R.6 2009 تحسین أداء المستشفى في شرق البحر المتوسط.

- إعالن جدة بشأن سالمة المریض. المكتب التنفیذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ، الریاض ، المملكة 
العربیة السعودیة ، 29 أكتوبر 2009.

- القرار رقم 2 - المؤتمر السابع والستین لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في أبوظبي، شباط / فبرایر 2010 ... العمل 
من أجل اعتماد مبادرة WHO/EMRO "المستشفیات الصدیقة لسالمة المریض" في دول المجلس.

قرار المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة - الدورة (32) ، الریاض ، 24 - 25 محرم 1432 ھـ / 19 - 20 
دیسمبر ، 2011 ... مشروع الخلیج العتماد المنشآت الصحیة. قمة االلتزام السیاسي.

- الدورة التقنیة 65 للجمعیة العالمیة للسالمة اإلحیائیة حول سالمة المریض 23 مایو 2012.
- تقریر من األمانة (A66/27) ، و 66 للجنة WHA، 15 آذار / مارس 2013 ، الصفحة 12... التقریر المرحلي: 

.(WHA 55.18 القرار ) النظم الصحیة - سالمة المریض
اجتماع التدشین لمنھج منظمة الصحة العالمیة الخاص بسالمة المریض إلقلیم شرق المتوسط الذي عقد في مسقط خالل 

الفترة 12-11 مارس 2012 .
- القرار رقم (5) المؤتمر 57 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد في المنامة ، ینایر 2013. (اقتراح 

دراسة خلیجیة حول ثقافة سالمة المریض في المرافق والمنشآت الصحیة).
- مشاورة الخبراء بشأن تحدید األولویات العالمیة لسالمة المریض  28-26 سبتمبر 2016.

- االجتماع 29 لمنتدى الصحة العالمیة حول مواجھة التحدي العالمي للسالمة الدوائیة 25 مایو 2016.
- قمة العمل العالمیة بشأن سالمة المریض التي عقدت في لندن في مارس 2016 ، والتي طمحت إلى تحفیز السیاسة 

الدولیة والجھات الحكومیة من أجل إعطاء األولویة لسالمة المریض على جمیع المستویات.
- القمة الوزاریة العالمیة الثانیة بشأن سالمة المریض التي ُعقدت في بون في مارس 2017 حددت أن السالمة یجب أن 
تكون موضوًعا رئیسیًا في تعزیز نظام الرعایة الصحیة على المستوى الدولي ، ورفع مستوى سالمة المریض كأولویة 

صحیة عالمیة.
- التحدي العالمي 3 لمنظمة الصحة العالمیة إلقلیم شرق المتوسط بشأن سالمة المریض "دواء بال ضرر" - سلطنة عمان 

- سبتمبر 2017.
توضح القرارات المذكورة أعاله أن الدافع وراء توفیر رعایة صحیة أكثر أمانًا ھو جھد عالمي النطاق ، مما یجلب 

فوائد كبیرة للمرضى والمجتمع والبلدان المنخفضة والمتوسطة والعالیة دخالً في جمیع أنحاء العالم.

وبناء على أھداف ھذا الملتقى:
 ، األكادیمیة  والمؤسسات  الصحیـة،   الرعایــة  ومھنیي  الصحیـة،  الرعـایـة  مقدمي  لـدى  الوعـي  مستــوى  رفع   -  ۱

وواضعي السیاسات ، واألفراد حول مفھوم سالمة المریض.
۲ - تمكین وإبالغ المرضى حول سالمة المریض ، وتطویر أدوات لمساعدة مؤسسات الرعایة الصحیة لتطویر وتنفیذ 

برنامج سالمة المریض والحفاظ علیھ ومراقبتھ.
۳ - توفیر التدریب وبناء القدرات الوطنیة لمقدمي الرعایة الصحیة على سالمة المریض والمفاھیم ذات الصلة.

٤ - مشاركة المعلومات والتعاون مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة.
أخذاً في االعتبار أنھ ال یوجد حل بسیط لتحسین السالمة ، وال یمكن لتدخل وحید منعزل أن یعالج ھذه المشكلة؛   

لذا یجب األخذ باألسس التالیة لنجاح أي برنامج یسعى إلى تحسین سالمة المریض:
 

۱ - النھج القائم على األنظمة: یجب دمج وتنفیذ نھج الحد من الضرر على مستوى األنظمة. كما یجب أن یھدف النھج 
لتحسین سالمة المریض إلى تحویل نظام تقدیم الرعایة بالكامل وذلك باستخدام نھج نظم الھندسة كنموذج.  
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إن نھج األنظمة      القائم على سالمة المریض یتطلب اتخاذ إجراءات على جمیع المستویات: المحلیة ، الوطنیة والعالمیة . وإن  
ني" األنظمة أساسیون في ربط  جمیع األنظمة الفرعیة لحلول السالمة. "مكوِّ

للجودة والسالمة من خالل رؤیة ملھمة وتعزیز  األولویة  الصحیة إعطاء  والنظم  المنظمات  الثقافة: یجب على   -  ۲
المؤسسة ، رغم صعوبتھا ، ھو شرط ضروري إلدخال  ثقافة  اللوم والعقاب. وإن تحویل  إیجابي ، ولیس من خالل 
تحسینات دائمة على سالمة المریض، كما یحتاج القادة إلى تحقیق التوازن بین األھداف؛ لتجنب اللوم والسلبیة مع ضمان 
توفیر  ھدف  وتضمین  المریض،  لسالمة  الجدیدة  المبادرات  لنجاح  الفعالة ضروریة  التنظیمیة  الثقافة  وتعد  المساءلة، 

الرعایة المأمونة في ثقافة المنظمة ھو شرط أساسي لتحقیق تأثیر دائم.
۳ - المرضى كشركاء حقیقیین: یجب على مؤسسات الرعایة الصحیة إشراك المرضى والعاملین في مجال السالمة 
كجزء من الحل ، ولیس مجرد ضحایا، ویجب أن یشارك المرضى والموظفون بشكل فَعال في تصمیم حلول لمشكلة 

الضرر ، بدالً من توفیر تدخالت سطحیة. 
٤ - اإلنحیاز نحو الفعل: یجب أن تستند التدخالت إلى أدلة قویة، ومع ذلك  فإنھ عندما تكون األدلة ناقصة أو ال تزال في 
طور الظھور ینبغي على مقدمي الخدمة المضي قدماً في اتخاذ القرارات الحذرة واإلجراءات المنطقیة بدالً من التقاعس 
عن الفعل، وینبغي قدر اإلمكان اختبار التدخالت لتحسین سالمة المریض وتثبیتھا، ومع ذلك فإن األدلة في ھذا المجال 
ال تزال تتطور؛ لذا یجب على األنظمة الصحیة بناء قاعدة األدلة ھذه وتحسین السالمة  حتى عندما تكون ھذه األدلة 
ضئیلة، كما یجب أن ینظر إلى األبحاث كوسیلة لتطویر حركة سالمة المریض وسوف تقدم األفكار والحلول المستقبلیة.

٥ - التنسیق: لتعظیم تأثیرھا وتجنب ازدواجیة الجھود، ینبغي تنسیق حركة سالمة المریض عبر جمیع المعنیین .

األسباب التي تدعو إلى أن تكون سالمة المریض على رأس جدول أعمال صانعي القرار في األنظمة الصحیة:
۱ - السالمة عنصر أساسي في جودة الرعایة.

۲ - الضررللمرضى ھو تھدید إلستدامة النظم الصحیة.
۳ - السالمة ھي من تطلعات النظم السیاسیة والقادة.

٤ - إن الھدف النھائي ألي نظام رعایة صحیة ھو قدرتھ على توفیر خدمات شاملة وآمنة وذات جودة عالیة بتكلفة أقل.

٥ - أھمیة إبراز دور سالمة المریض كمحور أساسي لتحقیق أھداف وغایات التنمیة المستدامة والتغطیة الصحیة الشاملة.

اعتراف بأھم قضایا سالمة المریض / تحدیات في الدول العربیة:
۱ - تعزیز ثقافة سالمة المریض.

۲ - تطبیق معاییر منظمة الصحة العالمیة لسالمة المریض.
۳ - تنفیذ سالمة المریض في الرعایة الصحیة األولیة.

٤ - بناء القدرات والقیادة الوطنیة في مجال سالمة المریض.
٥ - إنشاء ودعم نظام اإلبالغ عن األخطاء الطبیة.

٦ - اعتماد وتنفیذ حلول سالمة المریض.
۷ - دعم أبحاث سالمة المریض.

۸ - إنشاء نظام تمكین المریض في سالمة المریض.
 مع مالحظة أن مبدأ وأھداف ھذا اإلعالن ھو تطویر سیاسة وتنفیذ برنامج  سالمة المریض من خالل مجموعة من 

اإلجراءات والتي تھدف إلى:
۱ - الحد من األحداث السلبیة في مؤسسات الرعایة الصحیة
۲ - الحد من الوفاة والعجز الناجم عن تقدیم الرعایة الصحیة

۳ - تقلیل تكالیف الرعایة الصحیة
٤ - تعزیز المصداقیة وتعزیز الثقة بین المرضى ومقدمي الخدمات

٥ - بناء الثقة في الخدمات الصحیة
٦ - بناء الرعایة الصحیة التي تركز على الشخص
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وبالتالي .. قرر الملتقى التاسع عشر التحاد المستشفیات العربیة التأكید على ما یلي:
۱ -  تطویر المناھج الدراسیة:

والقبالة  والطب  األسنان  طب  في  التعلیم  الدلیل  ھذا  یشمل  أن  یجب  المریض.  لسالمة  المناھج  متعدد  دلیل  تطویر   •
والتمریض والصیدلة.

• تشجیع وتسھیل تدریس مواضیع سالمة المریض لطالب الطب.
العربیة إلدراج مفاھیم سالمة المریض وجودة  البلدان  بالتعلیم الطبي / الصحي في  المعنیة  التوجیھ لجمیع الجھات   •
التعلیمیة على جمیع  المناھج  العالمیة ، في  التابع لمنظمة الصحة  المریض  الرعایة الصحیة ، وال سیما منھج سالمة 

المستویات وتأھیل الكوادر الصحیة في ضوء االھتمام المتزاید بسالمة المریض كأحد حقوق المریض .
• تعزیز التعلیم المھني التداخلي لكافة االختصاصات الصحیة والتي بدورھا تؤدي إلى تكامل وشمولیة خدمات صحیة 

أكثر كفاءة وفعالیة.

۲ -  تعزیز السیاسات والنظام:
• یطلب من الدول الشروع في تنفیذ برامجھا الوطنیة بشأن سالمة المریض وتنفیذ نظام سالمة المریض في المرافق 

الصحیة في الدول العربیة.
، وكذلك لصانعي  القیادة  أعلى مستویات  وإلى   ، السلطات  لجمیع  المریض  مفھوم سالمة  تعزیز  البلدان  یطلب من   •

السیاسة واإلستراتیجیة الوطنیین من أجل زیادة الوعي وتفعیل البرامج.
• تطویر برامج السالمة الوطنیة للمریض والجودة المتكاملة مع أھداف وغایات واضحة لضمان سالمة رعایة المریض 
على جمیع المستویات واألنشطة وتوسیع إستراتیجیات وأنشطة السالمة الناجحة في جمیع أنحاء خدمات الرعایة الصحیة 

بناء على األدلة.
• التأكید على أھمیة تفعیل البرامج واإلستراتیجیات الوطنیة لخطط سالمة المریض وإعطاء مثل ھذه البرامج أولویة عالیة.

• الحاجة إلى تطویر وتنفیذ نظم معلومات لسالمة المریض من خالل مؤشرات محددة.
• تحدید ودعم مفھوم سالمة المریض على األولویات العلیا لصانعي القرار في الھیكل التنظیمي في وزارة الصحة.

• دعوة البلدان للعمل من أجل الحد من األحداث السلبیة بنسبة متفاوتة حسب تطور واختالف النظم الصحیة في غضون 
العشر سنوات القادمة. (-2018 2028).

۳ -  التعلم من مدى تأثیر سالمة المریض:
• إنشاء ودعم نظام اإلبالغ عن األخطاء الطبیة.

• إعتماد وتنفیذ حلول سالمة المریض.
• إعتماد وتنفیذ المبادرات الدولیة واإلقلیمیة في مجال سالمة المریض.

• تسھیل ثقافة السالمة من خالل نظم إبالغ ومعلومات أفضل تساعد على المراقبة المنھجیة والتحلیل وتحسین نتائج المرضى.

٤ -  مراكز التمیز والتطویر واألبحاث:
• حث الدول األعضاء على إنشاء مراكز تمیز في مجال سالمة المریض؛ من أجل بناء قدرات وتأھیل قیادات صحیة عربیة 

من خالل التركیز على التدریب، والتعلیم الطبي المستمر والبحث العلمي المتعلق باحتیاجات ومتطلبات سالمة المریض.
• تطویر إطار یحدد الكفاءات القیادیة الالزمة لسالمة المریض وجودة الرعایة.

• تعزیز القدرة البحثیة لسالمة المریض.
• دعم األنشطة البحثیة لتحسین ممارسات سالمة المریض.

• تطویر ثقافة بحوث سالمة المریض في جمیع مؤسسات ومرافق الرعایة الصحیة وكذلك قطاع الرعایة الصحیة األولیة 
من خالل وزارة الصحة، والدعم الحكومي والمجتمع األكادیمي والمدني.

الصحیة  الرعایة  ذلك  في  (بما  الصحیة  الرعایة  لجمیع مرافق  االعتماد  لمنھج  األساسیة  المؤشرات  أن  التأكید على   •
األولیة)، وینبغي أن تشمل وتنفذ مؤشرات الجودة والسالمة للمریض.

• التقییم الدوري المستمر لسالمة المریض وجودة الرعایة الصحیة وفقا للمعاییر الدولیة واإلقلیمیة.
• یجب على مجموعات الخبراء العرب والسلطات والجھات المعنیة أن یعملوا مع جمیع أعضاء الرعایة الصحیة؛ لتوفیر 

مسار آمن لرعایة المرضى والحد من األخطاء، وإیجاد بیئة عمل أكثر مساندة.
العربیة  المراكز  مع  والتعاون  الفعال  التواصل  خالل  من  المریض  سالمة  لتحسین  الوطنیة  الجھود  تنسیق  تسھیل   •

واإلقلیمیة والدولیة.
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